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TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO HOÀI NHƠN

Mục tiêu Dự án: 
Cụ thể hóa Đồ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 
đến năm 2035. Xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trung tâm thể dục thể 
thao hiện đại về không gian, kiến trúc đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu 
thể thao của thị xã Hoài Nhơn và khu vực phía Bắc tỉnh Bình Định.

Quy mô dự án: 
+ Tổng vốn đầu tư: 395 tỷ đồng 

+ Diện tích: 12,5 ha 

+ Đầu tư xây dựngđồng bộ hạ tầng kỹ thuật 08 khu chức năng gồm: Khu 
thi đấu đa năng, Khu tập luyện bơi lội, khu tập luyện thi đấu bóng đá, Khu 
tập luyện quần vợt, khu tập luyện bóng rổ, bóng chuyền và khu phục vụ thi 
đấu nhà điều hành trên diện tích 12,5ha, đảm bảo theo quy hoạch chi tiết 
tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Định.
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Địa điểm thực hiện dự án:
+ Phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn, 
tỉnh Bình Định

Hiện trạng sử dụng đất:
Phần lớn là đất lúa, đất thủy lợi  
(kênh mương). 

Cơ sở hạ tầng tại khu vực dự án: 
+ Đất đai: phần lớn là đất lúa đang 
canh tác và chưa xây dựng công trình.

+ Giao thông: thuận lợi, dự án kết nối 
với trục giao thông chính đường Quốc 
Lộ 1A (đường Nguyễn Văn Linh) và 
đường Quang Trung, phường Hoài Đức.

+ Cấp điện, cấp nước, thông tin truyền 
thông: đã được trang bị đầy đủ, đảm 
bảo đáp ứng theo nhu cầu của dự án.

Thuận lợi của dự án: 
+ Thuận lợi: Vị trí địa lý của dự án có 
trục giao thông kết nối thuận lợi, gần 
Khu công nghiệp Bồng Sơn và cơ quan 
hành chính của thị xã.

+ Khó khăn: Chi phí đầu tư xây dựng hạ 
tầng ban đầu tương đối lớn.

Phối cảnh dự án


